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Uważam  to  za  dobry  czas,  by  wskazać,  że  niektórzy  prawdopodobnie  w  pewnych  momentach  byli  krytykowani  za 
wierzenie  na  sposób, który  oni  robią, bardzo  możliwe,  że  ty  również!  Posługa  jest  głęboką,  zaskakującą  i  prawdziwą 
tajemnicą dla kogoś, kto jeszcze nie jest gotowy na Pana; lecz miło nam powiedzieć, że wyniki przemawiają za nami i mają  
całkowite zaufanie w pracę, jaką tutaj wykonujemy, wielu zostało błogosławionych i uleczonych! On także otwarcie pracuje 
przed każdym z nas, chyba że człowiek jest zupełnie głupi, jeżeli w to nie wierzy!„Zaprawdę, Pan jest wywyższony Jego 
mocą, kto uczy jak On? Pamiętaj, że potęgujesz Jego pracę, którą człowiek widzi, a każdy może to oglądać, człowiek 
może to zobaczyć z daleka! Pan jest wielki, Bóg cudownie grzmi swoim głosem, czyni On wielkie rzeczy, których nie 
potrafimy pojąć (chyba, że przez objawienie!) I sprawił on, że stało się, czy przez upomnienie, czy przez łaskę. (Hi. 
37: 5, 13) Jego dzieła są cudowne, a On jest doskonały w swej wiedzy. Amen! (Przeczytaj wersety 14, 16)”  Jeżeli 
chcesz czegoś od Boga, stań na twoich  prawach i skarć diabła, który się z tobą nie zgadza, a Pan będzie stał mocno z tobą!  
Pan  Jezus  przemawia  do mnie,  by  umieścić  tutaj  to  Pismo,  Ps.  119:69,  70  gdzie  Dawid powiedział,  „Dumni  skłamali 
przeciwko mnie, lecz zachowam wszystkie Twoje przykazania całym swoim sercem, ich serce jest opasłe, jak tusza, 
lecz ja znajduje rozkosz w Twoim prawie!” „Pamiętaj, gdy ludzie zaczynają napierać przeciwko Bogu, to czas, kiedy On 
naprawdę zaczyna działać! Pan wie, że szatan próbował zniechęcić wielu z was, lecz Jezus całkowicie stoi po twojej stronie, 
nie zapominaj o tym! A strumień Jego mocy idzie przed tobą!” Bez względu na wszystko, oblubienica Chrystusa powstanie i  
nic tego nie powstrzyma!

Możemy dodać słowo mądrości dla tych, którzy nie zgadzają się z Nim, ponieważ jest On wspaniały w swoich wyrokach! 
Iz.  24:6,  „Dlatego ziemię pochłania przekleństwo,  a jej   mieszkańcy są zniszczeni:  dlatego mieszkańcy ziemi są 
spaleni i  pozostało niewielu ludzi!  – I  Iz.  6:9-11, „I  rzekł on,  idź,  i  mów do tego ludu: słuchacie pilnie,  lecz bez 
zrozumienia; patrzycie uważnie, lecz nie postrzegacie. Pokryj serca tych ludzi tuszą, ich uszy uczyń głuche i zamknij  
im oczy; iżby oczami nie widzieli, nie słyszeli uszami i serce ich było niepojęte, oraz by się nie nawrócili i nie byli 
uzdrowionymi. Wtedy powiedziałem, jak długo Panie?  I odpowiedział On, Aż  runą miasta wyludnione i domy bez 
ludzi, a ziemia będzie całkowitym pustkowiem!” – „Lecz Pan przeprowadzi przez to Swoje święte nasienie. Amen!” Jest to 
czas gotowości i trzeźwości, ponieważ jest to najcenniejsza godzina w historii, nie pozwól złemu ukraść twojej korony!

„Tak, jak Pan zaczyna Swoją końcową pracę, wydaje się, że Szatan prowadzi wielu na manowce, ponieważ wie, że jego czas  
jest krótki!” Haniebny grzech występuje w tym narodzie, gdzie człowiek czci człowieka, nawet na polu religijnym, jest to 
odrazą dla żywego Boga! – „Pewnej nocy, Pan objawił mi proroczą scenę i ujrzałem w innym miejscu gromadzących 
się ludzi wokół ołtarza, nad którym było napisane Balaam. (Ap. 2:14, 15) – A obok był  tam wysłannik, który płakał z 
tego powodu! Następnie, nagle pojawił się biały lew ze złotą grzywą, pojawił się bardzo dramatycznie z piorunami, 
jakby z ogniem na jego łapach i uderzył w ołtarz niszcząc go na kawałki! A wielu z tych ludzi zamieniło się w kozły i  
rozproszyło się w różnych kierunkach, a kilku pozostało i szybko zaczęli się nawracać!”  Lew reprezentował Chrystusa 
w osądzie (Ap. 1:13-15) „Chrystus jest także lwem z plemienia Judy!” (Ap. 5:5) – „W tej generacji Pan Jezus zaprowadzi  
porządek  w  domu  Boga  i  zbierze  Swoje  pierwsze  owoce!  Możemy  stwierdzić:  ci,  którzy  czcili  człowieka  lub  systemy 
człowiecze, nie będą brali udziału w żniwach Oblubienicy! Więc pozostań stanowczy w obecności Pana Jezusa!” (Przeczytaj I  
Tes. 5:2-8)

Miłość Boża niech będzie z Tobą,

Neal Frisby

                   www.NealFrisby.pl                                                                                                                     Neal Frisby Partnerzy Capstone © – sw.049

1. Neal Frisby Partnerzy Capstone                                                             


